
Inte till salu 
Ett rättvisare Örebro

Valprogram 2014 
Vänsterpartiet i Örebro

Allas rätt till arbete

Vänsterpartiets mål är att alla ska ha ett arbete. Örebro kom-
mun måste hjälpa till med att skapa de jobb som behövs. Vi 
vet att det behövs fler anställda i omsorgen och fler pedago-
ger i skola och förskola och vi tycker att kommunen måste 
ta ett större ansvar som en av Örebros största arbetsgivare. 
Örebro kommun måste också bli bättre på att ta vara på all 
kunskap som nyanlända invandrare har med sig. Kommu-
nens personal måste spegla vår befolkning.

Vänsterpartiet vill:
✓ Införa sex timmars arbetsdag på prov i någon av kommu-
nens verksamheter.
✓ Erbjuda avgiftsfri rådgivning för småföretagare på olika 

språk.
✓ Stötta kvinnligt företagande genom att 

skapa nätverk för kvinnor i näringslivet.
✓ Garantera sommarjobb för alla 

elever i årskurs 9 i grundskolan och 
årskurs 1 och 2 på gymnasiet.
✓ Erbjuda alla arbetslösa under 

25 år jobb, utbildning eller 
praktik från första dagen.
✓ Skapa ett traineeprogram 

för nyutbildade akademi-
ker inom kommunen.
✓ Skapa fler arbetstill-
fällen för funktions-
nedsatta inom kom-
munen.
✓ Anställa fler tecken-
språkstalande inom 

kommunen.

En egen bostad och en trygg stad

Vänsterpartiet tycker att alla i Örebro ska ha rätt till en bo-
stad. Därför måste det finnas lägenheter där alla har råd att 
bo. Vi tycker att skillnaderna mellan olika bostadsområden 
i Örebro är för stora. Därför vill vi bygga fler blandade områ-
den med olika sorters bostäder. På så sätt kan vi bygga bort 
mycket av segregationen och klyftorna i Örebro. 
Örebro behöver ett fortsätt starkt allmännyttigt bostadsbo-
lag. Därför säger Vänsterpartiet nej till försäljning av Öbos 
lägenheter. 

Vänsterpartiet vill:
✓ Bygga fler hyresrätter. 
✓ Bygga fler bostäder med rimliga hyror för unga och stu-
denter.
✓ Motverka hemlöshet genom uppsökande arbete.
✓ Bygga bostadsområden med naturliga mötesplatser där 
människor träffas.
✓ Förbättra tillgängligheten på kommunens platser och 
lokaler. 
✓ Bygga bort tunnlar och obelysta parker så att vi får en 
trygg stadsmiljö.

Kultur och hälsa – En stad där vi mår bra

Människor behöver kulturupplevelser, gemenskap och rörel-
se för att må bra. Vänsterpartiet vill bygga ett Örebro där alla 
har samma möjligheter att delta i kultur, idrott, föreningsliv 
och folkbildning oavsett var de bor. Vi vill att föreningsbidra-
gen ska fördelas jämställt så att tjejer och killar får samma 
möjlighet till en meningsfull fritid. 

Vänsterpartiet vill:
✓ Ge Örebro fler helgöppna fritidsgårdar och en fritidsgård 
för gymnasieelever.
✓ Ge alla förskolebarn möjlighet till teaterupplevelser.
✓ Ge alla barn rätt till kulturskola.
✓ Bygga ett badhus i Vivalla.
✓ Stötta ett större utbud av kultur på teckenspråk.
✓ Skapa Dansens hus – en plats för internationell och pro-
fessionell dans.
✓ Bygga en ny hall för Örebros gymnastik-
föreningar. 
✓ Starta en streetart-festival i Örebro.
✓ Bygga fler scener för det fria kul-
turlivet.
✓ Öka kommunens anslag till 
Örebro Länsmuséum. 
✓ Dubblera anslagen till folk-
bildning.

Kontakta oss gärna:

Jessica Carlqvist 
1:a på V:s kommunlista
tel 073-325 63 86

Murad Artin 
kommunalråd och 2:a på V:s kommunlista
tel  070-376 03 98

Cecilia Lönn Elgstrand 
3:a på V:s kommunlista
tel  0736-99 13 99

Martha Wicklund 
4:a på V:s kommunlista
tel 070-246 99 46

Stefan Nilsson 
5:a på V:s kommunlista 
tel 0730-20 38 73

Hans Holberg 
6:a på V:s kommunlista
tel 0730-66 90 90

http://orebro.vansterpartiet.se
www.vansterpartiet.se
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Det här är Vänsterpartiet

Vår politik bygger på socialism, solidaritet, 
feminism, antirasism och omtanke om vår miljö. 
Vi vill ha ett samhälle som bygger på alla män-
niskors lika värde, ett samhälle där vi tar hand 
om varandra. Vi tycker inte att stora aktiebolag 
ska tjäna pengar på våra barn, gamla och sjuka. 
Vi vill sätta stopp för girigheten och använda 
våra gemensamma pengar till att skapa värl-
dens bästa välfärd – utan privata vinster. 
Örebro är inte till salu.

En bra start i livet

Vänsterpartiet vill ha en skola och en barnomsorg där varje 
skattekrona används till våra barn och unga – inte till aktie-
utdelning. 
Utbildning i jämställdhet och HBTQ-frågor ska vara en na-
turlig del av undervisningen i alla Örebros skolor och arbetet 
mot mobbing måste stärkas. Alla elever ska gå ut skolan 

med godkända betyg och alla måste kunna 
känna sig trygga och må bra i skolan. 

Självklart ska alla aktiviteter i skolan 
vara avgiftsfria.

Vänsterpartiet vill: 
✓ Anställa fler specialpedagoger och elevvårdspersonal. 
✓ Erbjuda läx- och studiehjälp med utbildad personal.
✓ Återinföra pedagogiska luncher så att personal äter till-
sammans med eleverna.
✓ Införa maxgräns på fem barn per pedagog i förskolan.
✓ Ge alla barn rätt till 30 timmars förskola.
✓ Ge alla barn rätt till barnomsorg på kvällar och helger.
✓ Avskaffa vårdnadsbidraget och använda pengarna till en 
bättre förskola för alla.
✓ Öka bemanningen på fritidshemmen.

Vi har råd med bra välfärd för alla

Privata företag ska inte tjäna pengar på våra gamla, sjuka 
och funktionsnedsatta. Vänsterpartiet tror på omsorg som 
drivs av omtanke – inte av girighet. Vi välkomnar stiftelser 
och kooperativ i välfärden – men inte vinstdrivande företag.
Vi vägrar spara på omsorgen för våra äldre och funktions-
nedsatta. Vänsterpartiet vill satsa på fler anställda och 
HBT-certifiera all verksamhet inom vård och omsorg. Vi vill 
också ha flerspråkig omsorg så att fler kan få vård på sitt 
eget modersmål. 

Vänsterpartiet vill:
✓ Öka bemanningen i hemtjänst, i hem-
vård och på vård- och demensboenden.
✓ Ge äldre med rätt till hemtjänst två 
timmars egentid varje vecka så att de 

själva får bestämma vad de vill ha 
hjälp med. 
✓ Sätta stopp för vinstdrivande 
företag i hemtjänst och omsorg 
i Örebro (avskaffa LOV).
✓ Erbjuda äldreomsorg på teck-

enspråk och andra vanliga språk 
i Örebro.

✓ Öppna fler boenden och utveckla 
fler aktiviteter för funktionsnedsatta. 
✓ Öppna ytterligare ett behandlings-
hem för att erbjuda unga med miss-
bruksproblem och sociala problem 
stöd på hemmaplan.
✓ Införa uppsökande verksamhet mot 
vuxna missbrukare och hemlösa.

Ett grönt och hållbart Örebro

Det ska vara lätt att leva klimatsmart och miljövänligt i 
Örebro. Därför vill Vänsterpartiet göra det enklare att resa 
kollektivt och att återvinna och återanvända – oavsett var i 
kommunen du bor. 
Vi måste sikta högt för att bygga ett framtida Örebro där vi 
inte skadar vår miljö. Vi vill satsa på forskning 
och investeringar i solenergi, vindenergi 
och andra förnybara energikällor. 
Örebro kommun ska bli självför-
sörjande på förnyelsebar el. 

Vänsterpartiet vill:
✓ Starta ett miljöjobb-
centrum för att skapa fler 
gröna jobb tillsammans med 
näringsliv och universitet. 
✓ Göra kollektivtrafiken 
avgiftsfri för vuxna med 
barnvagn, för rörelsehind-
rade och för personer över 
70 år.
✓ Förbättra och bygga ut cy-
kelvägar och kollektivtrafik på 
landsbygden.
✓ Minska biltrafiken i city.
✓ Halvera köttkonsumtionen på 
skolor och förskolor.
✓ Införa en busslinje till återvin-
ningscentralen och en mobil återvin-
ningscentral.
✓ Skapa billiga odlingslotter så att alla 
har möjlighet att odla.
✓ Anlägga en ätbar park där besökare kan 
plocka frukt och bär.

Ett jämställt Örebro

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi vill ha en stad där 
flickor och kvinnor har samma villkor och förutsättningar som 
pojkar och män. 
Kommunen ska garantera ett tryggt boende och ett profes-
sionellt stöd åt alla kvinnor som utsätts för våld. 
Kvinnors och mäns arbete måste vara lika mycket värt. 
Vänsterpartiet vill höja både status och löner på kommunens 
kvinnodominerade arbetsplatser. Heltid ska vara en rättighet 
- deltid en möjlighet.

Vänsterpartiet vill:
✓ Utjämna löneskillnaden mellan kvinnor och män i 
Örebro kommun.
✓ Förbättra arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken 
genom att ta bort ofrivillig deltid 
och delade turer. 
✓ Utbilda personal i skola och 
omsorg om våld i nära relatio-
ner. 
✓ Öppna ett kommunalt 
skyddat boende och 
24-timmars jourlinje 
för kvinnor som 
utsätts för våld.
✓ Erbjuda femi-
nistiskt självför-
svar för att stärka 
tjejers självförtro-
ende.
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